
Með því að bæta meðferðarúr ræði fyr ir spilafíkla mætti koma í veg fyr ir mik inn sam fé lags leg an skaða og
kostnað. Spilafíkl ar fá sjald an rétta grein ingu á vanda sín um, meðferðarúr ræði eru fá, þekk ingu á spilafíkn
skort ir í heil brigðis kerf inu og fólk í þess um hópi dett ur gjarn an út af vinnu markaði með til heyr andi kostnaði fyr ir
sam fé lagið. Þetta seg ir Alma Haf steins dótt ir sem þekk ir spilafíkn af eig in raun. Alma er viðskipta fræðing ur og
fíkni- og fjöl skyldu markþjálfi með sér hæf ingu í spilafíkn og vinn ur nú að for varn ar- og fræðslu verk efni um
spilafíkn í sam starfi við leik stjór ann Bald vin Z.

Spilaði fyr ir hátt í 30 millj ón ir á 18 mánuðum
„Ég hætti að spila árið 2000 eft ir að hafa verið að spila frá því ég var barn ung. Árið 2011 byrjaði ég síðan aft ur og ég veit satt best að
segja ekki hvers vegna ég gerði það. Þá átti ég tvö börn, var í góðu starfi og í eig in íbúð,“ seg ir Alma, en hún spilaði nán ast ein -
göngu í spila köss um. 

„Á 18 mánuðum spilaði ég fyr ir hátt í 30 millj ón ir. Ég fór einu sinni á netið, en aldrei er lend is í spila víti eða neitt slíkt eins og marg ir
spilafíkl ar gera. Ég seldi nán ast allt sem ég átti, ég var kom in með gott láns traust hjá bönk um og notaði það í botn. Þetta eru vissu -
lega mikl ir pen ing ar, en ég hef því miður heyrt um miklu hærri upp hæðir, allt að fimm millj ón ir á dag. En í eðli sínu snýst spilafíkn
ekki um pen inga. Ég er ekki alkó hólisti, ég nota eng in vímu efni og eng an, sem hitti mig á þess um tíma, hefði grunað þetta. Spilafíkn
er ekki fal legt fyr ir bæri; það er t.d. ekk ert huggu legt við það að geta ekki keypt kulda skó á börn in sín vegna þess að all ir pen ing arn ir
hafa farið í spil in. Það er mjög erfitt að ætla að tala fal lega um spilafíkn eða rekst ur spila kassa, en vissu lega er bati frá spilafíkn bæði
fal leg ur og já kvæður.“

360.000 krónur á klukkutíma í spilakassa
Málefni - Rafrænt morfín eða saklaus spilamennska?
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Alma Haf steins dótt ir. „Á 18 mánuðum
spilaði ég fyr ir hátt í 30 millj ón ir. Ég fór
einu sinni á netið, en aldrei er lend is í
spila víti eða neitt slíkt eins og marg ir
spilafíkl ar gera. Ég seldi nán ast allt sem
ég átti, ég var kom in með gott láns traust
hjá bönk um og notaði það í botn. Þetta
eru vissu lega mikl ir pen ing ar, en ég hef
því miður heyrt um miklu hærri upp hæðir,
allt að fimm millj ón ir á dag.“ Árni Sæ berg

 skuld setja sig og aðra vegna spilafíkn ar og tapi jafn vel öll um sín um eig um eru ótal mörg, seg ir Alma. Árni Sæ berg

Skuld ar for eldr um sín um stór fé vegna spilafíkn ar
Alma seg ist þekkja mörg dæmi um þær ógöng ur sem spilafíkn get ur leitt fólk í og eft ir að hún fór að vekja máls á mál efni spilafíkla á
op in ber um vett vangi, veita ráðgjöf á Smartlandi og opna meðferðar stofu sína Spila vandi.is hafa fjöl marg ar fjöl skyld ur, börn og mak ar
spilafíkla haft sam band við hana og beðið um ráðlegg ing ar varðandi fíkn ina. „Oft ar en ekki hafa átt sér stað ótal ár ang urs laus ar
björg un araðgerðir og fólk veit ekki hvert það á að snúa sér. Ég get t.d. nefnt dæmi um ung an, vel menntaðan karl mann sem er kom -
inn í mikla skuld við for elda sína vegna spilafíkn ar. Eitt sinn fékk ég sím tal á miðnætti frá há grát andi konu sem bað mig um hjálp
vegna þess að faðir henn ar vildi ekki með nokkru móti koma með henni heim, en hún hafði farið út að leita að hon um og fundið hann
á spil astað. Hún sagðist hafa beðið starfs fólk staðar ins um að vísa hon um út, en því var hafnað. Svo get ég nefnt dæmi um konu,
sem leitaði til mín vegna þess að tengdafaðir henn ar hef ur tapað stór fé í spila köss um.“

Sér stakt úrræði fyr ir skuld setta spilafíkla? 
„Dæm in um að fólk sé að skuld setja sig og aðra vegna spilafíkn ar og  tapi jafn vel öll um sín um
eig um eru ótal mörg. Ég þekki nokk ur mál þar sem fólk með spilafíkn hef ur verið dæmt fyr ir fjár -
drátt sem það hef ur gerst sekt um eft ir að allt láns traust var upp urið. Það má al veg velta því fyr ir
sér í sam bandi við umræðuna um að af glæpa væða fíkni efna neyslu hvort hægt væri að koma á
ein hverju sér stöku úrræði fyr ir þenn an hóp því að fólk er ennþá spilafíkl ar eft ir að það hef ur
afplánað sinn dóm,“ seg ir Alma. 

872 spila kass ar á Íslandi
Tvö fyr ir tæki reka spila kassa hér á landi; ann ars veg ar Happ drætti Há skóla Íslands, HHÍ sem
m.a. rek ur Há spennu spila sal ina og hins veg ar Íslands spil sem er í eigu Rauða kross Íslands
sem á 64% eign ar hlut, Lands bjarg ar sem á 26,5% og SÁÁ sem á 9,5% eign ar hlut.

Kass arn ir eru rekn ir sam kvæmt lög um um söfn un ar kassa og eru kass ar Íslands spila ann ars veg -
ar staðsett ir í sölut urn um og versl un um, þar sem hægt er að leggja und ir 250 krón ur að há marki
í hverj um leik og hins veg ar í spila söl um og á vín veit inga stöðum þar sem hægt er að leggja und ir
að há marki 300 krón ur. 18 ára ald urslág mark er í alla kass ana.

Kass ar HHÍ kall ast Gull nám an, þar er ým ist 18 eða 20 ára ald urslág mark og á vefsíðu HHÍ seg ir
að kass arn ir séu staðsett ir þar sem börn og ung ling ar hafi ekki aðgengi og því séu eng ir þeirra í
sölut urn um eða versl un um. Að há marki er hægt að leggja 300 krón ur und ir í hverj um leik. 

Í vor voru 872 spila kass ar í notk un hér á landi, að því er fram kom í svari þáver andi dóms -
málaráðherra Þór dís ar Kol brún ar Reyk fjörð Gylfa dótt ur við fyr ir spurn Björn Levís Gunn ars son ar
þing manns Pírata.  493 kass ar voru á veg um HHÍ og 379 á veg um Íslands spila. Þess ir kass ar
voru á sam tals 104 stöðum, flest um á höfuðborg ar svæðinu, 28 spil astaðir eru á veg um HHÍ og
spil astaðir Íslands spila eru 76.

1,9 millj arða króna hagnaður
Í svari ráðherra kom einnig fram að tekj ur fyr ir tækj anna af spila köss un um voru sam tals rúm ir 12,2 millj arðar króna í fyrra,  sem er
22% aukn ing frá ár inu 2015 þegar þær voru rúm ir 10 milj arðar. Hagnaður af köss un um var rúm ir 1,9 millj arðar í fyrra sem er 32%
aukn ing frá ár inu 2015 þegar hann var 1.4 millj arðar. Hagnaður HHÍ af spila köss un um var 1.103 millj ón ir og hagnaður Íslands spila
var 802 millj ón ir.
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ð skuld setja sig og aðra vegna spilafíkn ar og tapi jafn vel öll um sín um eig um eru ótal mörg,“ seg ir Alma. mbl.is/ Krist inn Ingvars son

360.000 tap á klukku stund
Að sögn Ölmu er hægt að taka ótak markað fé út úr pos um spila sala og versl ana þar sem spila kass ar eru. „Hver leik ur í spila kassa
tek ur um tvær til þrjár sek únd ur,“ seg ir Alma. „Þannig er hægt að spila allt að 1.200 leiki á klukku stund. Það er mest hægt að leggja
300 krón ur und ir í hverj um leik og þannig er hægt að tapa allt að 360.000 krón um á klukku stund í ein um kassa. Það er reynd ar vel
hægt að tapa meiri pen ing um á klukku tíma, því það er ekki óal gengt að langt leidd ir spilafíkl ar spili í tveim ur köss um sam tím is.“

Ráfa um í heil brigðis kerf inu með rang ar grein ing ar
Alma seg ist viss um að ríkið verði af heil mikl um tekj um vegna fólks með spilafíkn og hafi af fíkn inni mik inn kostnað. „Marg ir úr þess -
um hópi fara á end ur hæf ing ar líf eyri, ör orku eða at vinnu leys is bæt ur. Spilafíkl ar, eða fólk með spilaæði eins og það er skil greint í kerf -
inu, ráfa um í heil brigðis kerf inu með rang ar grein ing ar á borð við þung lyndi, kvíða og geðhvörf. Það kost ar sam fé lagið líka heil mikið,“
seg ir Alma.

Hún seg ir að rann sókn ir bendi til þess að spilafíkn eins ein stak lings hafi áhrif á að meðaltali sex aðra með bein um eða óbein um
hætti og því megi ætla að áhrif in séu víðtæk í sam fé lag inu. „Ég held að það myndi spara sam fé lag inu heil mikla pen inga ef boðið yrði
upp á fleiri og þá sér hæfð úrræði fyr ir fólk með spilafíkn.“ 

Var ráðlagt að fara einn hring með strætó
Alma, sem áður starfaði sem viðskipta fræðing ur, tal ar af eig in reynslu en hún varð óvinnu fær af völd um spilafíkn ar, fór á sjúkra dag -
pen inga og síðan í starf send ur hæf ingu hjá VIRK. „Ég þekki þetta. Að detta niður í svart asta þung lyndi eft ir að hafa al gjör lega misst
alla stjórn á fíkn inni og reynt að leita mér aðstoðar sem var hrein lega ekki að fá.  Einn þeirra lækna, sem ég leitaði til, ráðlagði mér
að fara einn hring með strætó og sjá hvort ég myndi ekki losna við spila löng un ina þannig.“ 

Ra f rænt morfín eða krakk-kókaín
Hún seg ir að rann sókn ir bendi til þess að spila kass ar séu þris var til fjór um sinn um meira ávana bind andi en aðrar teg und ir fjár hættu -
spila og vís ar þar í rann sókn ir sem Natasha Dow Schüll, pró fess or við New York há skóla, hef ur gert, en hún skrifaði m.a. bók ina
Addicti on by Design þar sem fjallað er um spilafíkn. „Hún tal ar um spila kassa sem ra f rænt morfín eða krakk-kókaín. Hver leik ur tek ur
svo stutt an tíma og kass arn ir eru hannaðir til þess að hvetja fólk til að end ur taka leik inn og það eru dæmi um að fólk sé allt að 72
klukku tíma í spila köss um án þess að borða eða sofa. Enda kem ur 75 - 90% af hagnaði allra spila víta í Banda ríkj un um frá spila köss -
um,“ seg ir Alma. 
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að spila kass ar séu í ná grenni við grunn skóla. Ég veit til þess að krakk ar séu að fara í þá í há deg inu til að spila í þeim, seg ir Alma. mbl.is/ 

Spila kass ar oft í ná grenni grunn skóla
Hún seg ir fyllstu ástæðu til að hafa áhyggj ur af börn um og ung ling um í þessu sam bandi. „Það eru mörg dæmi um að spila kass ar séu
í ná grenni við grunn skóla. Ég veit til þess að krakk ar séu að fara í þá í há deg inu til að spila í þeim, þeir eru stund um stúkaðir af, en
alls ekki alltaf og þeir eru stund um mjög sýni leg ir. Þó að það sé ald urslág mark í kass ana, þá hef ég heyrt um og séð þess mörg
dæmi um að því sé ekki fram fylgt. Flest ir spilafíkl ar byrja að þróa fíkn sína í þess um köss um og færa sig svo yfir í önn ur fjár hættu -
spil.“

Bjóða áfeng is meðferð við spilafíkn
Íslands spil og HHÍ reka vefsíðuna Ábyrg spil un þar sem veitt ar eru upp lýs ing ar um pen inga spil og þá áhættu sem get ur fylgt þeim.
Þar er m.a. sjálfs próf og vísað í hjálp arsíma Rauða kross ins,  SÁÁ, heilsu gæslu stöðvar, og GA-sam tök in, sem eru sam tök fyr ir þá
sem telja sig eiga í spila vanda. Tvö af þess um hjálp ar úr ræðum; SÁÁ og hjálp arsími Rauða kross ins njóta ágóðans af spila köss un -
um. 

Á vefsíðu SÁÁ seg ir að þar sé boðið upp á meðferð við spilafíkn. Hún er í formi þriggja daga helgar nám skeiðs þar sem um er að
ræða fyr ir lestra og hóp fundi og á síðunni seg ir að mark miðið sé að auka skiln ing þátt tak enda á spilafíkn og stuðla að bata. Þá geta
þeir sem telja sig hafa vanda vegna fjár hættu spils fengið viðtal við ráðgjafa SÁÁ. 

Að mati Ölmu er þetta ekki full nægj andi meðferðarúr ræði við svo al var legri fíkn. „Mynd um við bjóða öðrum fíkl um upp á þetta? Mér
finnst þetta ósann gjarnt gagn vart þess um hópi og það er eins og ekki sé horfst í augu við hvað spilafíkn er al var leg. Ég tel þetta líka
vera mjög blekkj andi þar sem þarna er full yrt að um sé að ræða meðferð og fólk tel ur sig þá vera að fara í meðferð. Ástvin ir eru því
með vænt ing ar um bata, en svo er fólk ekki að fara í meðferð held ur ein ung is á helgar nám skeið í fyr ir lestra formi.“

Alma seg ir mörg dæmi um að fólk með spilafíkn hafi farið í áfeng is meðferð hjá SÁÁ, þrátt fyr ir að eiga ekki við áfeng is vanda að
stríða. Þar hafi fólki verið sagt að það gæti vel nýtt sér meðferðina ef það myndi bara gæta þess að skipta orðinu áfengi út fyr ir spil.
„Þetta eru svo ólík ar gerðir fíkn ar og af leiðing arn ar ekki þær sömu,“ seg ir Alma. „Spilafíkl ar eru t.d. ekki að vakna út um all an bæ og
vita ekk ert hvað þeir gerðu kvöldið áður. Þeir eru held ur ekki að æla ofan í veskið sitt. Spilafík ill get ur þróað sjúk dóm sinn tölu vert
leng ur með sér, þar sem erfitt get ur reynst að sjá á hon um, öf ugt við t.d. áfeng is fíkn. Vissu lega er öll fíkn eins í grunn inn, en við get -
um ekki verið með eina meðferð fyr ir all ar teg und ir fíkn ar. Það býður eng in þjóð upp á það og við eig um held ur ekki að gera það.“
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pila kassa til að styrkja gott mál efni, seg ir Alma. Krist inn Ingvars son

Er fíkn fólks ásætt an leg ur fórn ar kostnaður?
Alma seg ir þver sögn í því fólgna að tveir rekstr araðilar spila kass anna bjóði upp á meðferð og aðstoð fyr ir fíkla sem sé þá vænt an -
lega fjár mögnuð að hluta til af hagnaði af köss un um. Þar á hún við meðferðarstarf SÁÁ og skaðam innk un ar starf, hjálp ar starf,
geðheilsu verk efni og hjálp arsíma Rauða kross ins.

„Ég skil vel að fólk vilji styrkja þessi sam tök og þau mál efni sem þau vinna að, ég held að flest ir vilji gera það. En það fer eng inn í
þessa spila kassa til að styrkja gott mál efni. Þessi sam tök eru ekki haf in yfir gagn rýni, þau eru ekki ósnert an leg,“ seg ir Alma og velt ir
því upp hversu trú verðugur mál flutn ing ur þess ara rekstr araðila sé varðandi spilafíkn. „Ég tel að þarna skap ist gríðarleg ir hags muna -
árekstr ar og ég velti því fyr ir mér hvort þess ir aðilar væru öfl ug ari og sýni legri í umræðu um spilafíkn ef þeir hefðu engra hags muni
aðra en að hjálpa spilafíkl um. Helg ar til gang ur inn meðalið? Er fíkn fólks ásætt an leg ur fórn ar kostnaður? Líf sem lögð eru í rúst?“

TENGT EFNI / RAFRÆNT MORFÍN EÐA SAKLAUS SPILAMENNSKA?

Mál íslensks spilafíkils fyrir MDE
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